
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS  
GMINY MIEJSKA GÓRKA 

 
 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania  

z Systemu Powiadamiania SMS Gminy Miejska Górka (zwanego dalej „Systemem”). 
2. Usługa powiadamiania SMS jest świadczona przez Urząd Miejski w Miejskiej Górce 

(zwany dalej „Urzędem”). 
3. Użytkownikiem Systemu jest każda osoba fizyczna (zwana dalej „Użytkownikiem”), 

która dokonała prawidłowej rejestracji zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, 
wyrażając tym samym zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu 
oraz otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS na telefony komórkowe. 

§ 2  
Zasady korzystania z Systemu 

 
1. Usługa powiadomień SMS umożliwia otrzymywanie informacji w postaci bezpłatnych 

wiadomości SMS na telefony komórkowe oraz dla Użytkowników, którzy dokonali 
prawidłowej rejestracji do Systemu. 

2. Każda osoba, będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, może 
dokonać rejestracji w Systemie poprzez: 

1) wysłanie wiadomości SMS o treści: TAK na numer: 
664 908 163 

2) wypełnienie formularza dostępnego na stronie: 
https://panel.mprofi.pl/rejestracja/UM_M.Gorka/ 
 

3. Prawidłowa rejestracja w Systemie potwierdzona jest powitalną wiadomością SMS 
wysłaną do Użytkownika. 

4. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z powiadomień 
SMS dokonując wyrejestrowania się z Systemu poprzez: 

1) wysyłanie wiadomości SMS o treści: NIE na numer:  
664 908 163 

2) wypełnienie formularza dostępnego na stronie: 
https://panel.mprofi.pl/rejestracja/UM_M.Gorka/unsubscribe/ 
 

5. Prawidłowe wyrejestrowanie z Systemu potwierdzone jest wiadomością SMS wysłaną 
do Użytkownika. 

6. Użytkownik nie ponosi kosztów z tytułu otrzymywania wiadomości wysłanych przez 
Urząd, prócz kosztów wysłania wiadomości SMS podczas procesu rejestracji oraz 
wyrejestrowania, który jest zgodny z posiadanym przez Użytkownika planem 
taryfowym u danego operatora GSM.  

 
§ 3 

Komunikaty SMS 
 

1. W ramach Systemu Urząd zobowiązuje się przekazywać Użytkownikom na ich 
telefony komórkowe wiadomości SMS zawierające wybrane treści w następujących 
obszarach tematycznych: 



1) informacje alarmowe i kryzysowe o zagrożeniach, które mogą występować na 
terenie gminy; 

2) informacje o utrudnieniach, które mogą istotnie dezorganizować sytuację  
w regionie; 

3) informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych  
na terenie Gminy Miejska Górka; 

4) informacje o bieżących sprawach związanych z działalnością Urzędu 
2. Urząd Miejski w Miejskiej Górce zobowiązuje się do przesyłania wiadomości SMS  

jedynie do Użytkowników, którzy poprzez rejestrację do systemu wyrazili zgodę na 
ich otrzymywanie. 

 
§ 4 

Postanowienia końcowe 
 

1. Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na 
przetwarzanie jego danych osobowych przez Urząd na potrzeby korzystania  
z Systemu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 

2. Urząd Miejski w Miejskiej Górce zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień 
niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych bądź z innej 
uzasadnionej przyczyny. 

3. Informacja o zmianie postanowień niniejszego regulaminu każdorazowo zamieszczana 
będzie na stronie internetowej Gminy Miejska Górka. 

4. Decyzje we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 
podejmuje Urząd. 

5. Regulamin korzystania z systemu powiadamiania SMS obowiązuje od 13.07.2020 r. 
 

 


